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Hjælpende hænderHjælpende hænder
 l koncertdagen l koncertdagen

Den 25. juni i Egebj erg

Så nærmer det sig langt om længe.
Sommeren er endelig over os og det 
betyder én  ng.. en masse dejlige 
koncerter med Danmark Dejligst 
rundt omkring i vores fantas  ske land 

Lørdag den 25 juni går det som 
bekendt løs i Egebjerg, selvfølgelig 
med Rasmus Nøhr, men også Bo 
Evers og mange fl ere.

I den forbindelse, har vi igen brug for 
DIG!     ...Jeps dig ;-) 
For uden en masse af alle jer fantas-
 ske frivillige, ville vi slet ikke kunne 

a  olde de  e super arrangement :-) 
Vi skal bruge en masse mennesker 
 l alle de boder m.m. som vi har på 

selve dagen. 

Så er du frisk på at lange øl over 
disken, servere en burger eller bare 
generelt gå  l hånde på dagen, så 
skynd dig at send en mail  l 
Egebjergevent@gmail.com

...og støt dermed op om de  e fantas-
 ske gra  s arrangement, hvor vores 

overskud går  l at stø  e gode lokale 
formål.

Hilsen Egebjerg Event Gruppen



Udviklingsplan for 
Egebjerghalvøen
Som vi beskrev i apriludgaven af Egebladet 
har vi startet en proces, der kan føre  l 
en fælles udviklingsplan for vores halvø.
Processen er nu godt i gang og kører som 
planlagt.

Jens Christensen har gennemført en lang 
række interviews, af forskellige personer 
på Egebjerg-halvøen, der gavmildt har 
givet gode ideer og synspunkter i forhold 
 l, hvad der kan gøre halvøen  l et endnu 

bedre sted at bo og leve.

Disse ideer og synspunkter blev drø  et på 
et møde med interviewpersonerne, det 
vi kalder aktørgruppen den 28. april. - Et 
spændende møde med en god og konstruk-
 v stemning.

På mødet meldte en række personer sig 
 l at udvikle ideerne et skridt videre mod 

noget der kan gennemføres i praksis. Så vi 
har et godt grundlag at tale videre ud fra.

Ideerne skal ikke stoppe her i et lille lukket 
forum. De skal nu arbejde videre over kaff e-
kopperne på Halvøen. Når medlemmerne af 
aktørgruppen drø  er videre med personer i 
deres nabolag. 

Den 7. juni skulle alt gerne være klar  l det 
store borgermøde. Hvor ideerne og tankerne 
vil blive præsenteret og drø  et. -Vi håber at 
du også vil deltage, for det er vig  gt for os
at alle kommer  l orde med deres ønsker og 
synspunkter. Læs mere om mødet på næste 
side.

Venlig hilsen 
Egebjerg og Omegns Bylaug



Tirsdag den 7. juni kl. 19.
Arbejdet med at skabe en udviklings-
plan for Egebjerghalvøen bliver bedre 
jo fl ere stemmer der bliver hørt. 

Derfor vil bylauget gerne invitere alle 
områdets voksne  l  borgermøde i 
forsamlingshuset.

Vi håber også at vores lokalpoli  kere 
og relevant administra  on kan afse 
 d  l at være med.

Her vil de ideer der er opstået ved 
interviews med forskellige lokale blive 
fremlagt og der vil være rig mulighed 
for at komme med fl ere ideer, kom-
mentere og markere, hvad man selv 

Stort borgermødeStort borgermøde    
- med fokus på halvøens fr emtid

Program
19. Velkomst og et kort rids 
af den proces der er i gang.

19.15 Personer fra aktør-
gruppen fremlægger de 
idéer der er opstået.

Idéworkshop i grupper
Kaff e og kage

21.15 Fælles opsamling

22. Tak for i a  en

synes virker som gode  ltag for 
området.

Mødet skal ikke i sig selv føre  l 
beslutninger, men åbne op for en 
idéproces der kan ligge og modne 
hen over sommeren, inden vi  l 
e  eråret bliver mere konkrete.

Vi glæder os  l at se både dig og 
din nabo,  l en snak om frem  den.

Mange hilsner
Egebjerg og Omegns bylaug



Egebjerg og Omegns Bylaug vil gerne udvide bestanden af 
Fabeldyrsskulpturer med hjælp fra områdets børn og to lokale 
kunstnere. Men der mangler de sidste penge for at kunne realisere 
projektet. – så nu får alle mulighed for at stø  e Fabeldyrene.

Bagg runden for projektet 
I forbindelse med byforskønnelsen for et par år siden, blev der lavet 
et fl ot kunstværk, som hænger på Brugsens væg. Der blev også lavet 
et par Fabeldyr (Egebjergpingviner, har nogen kaldt dem), som har 
ha   deres gang rundt i lokalsamfundet, og som nu står over for 
Brugsen og følger med i stort og småt.

Alle, der har ha   kunstværkerne stående, har været kede af 
det, når de rejste videre. Derfor søgte Egebjerg og Omegns 
Bylaug om penge i lokaldemokra  puljen sidste år og 

fi k  ldelt 50.000 kr.  l at styrke avlsarbejdet. 

Pengene rækker  l 20 kunstværker mere, som 
skal laves i det kommende e  erår og s  lles op 

rundt i Egebjerg og Omegn, hvor de vil give 
næring  l lokal historiefortælling, bidrage 
 l vores fællesskabsfølelse og styrke vores 

iden  tet på Egebjerghalvøen. Derudover vil 
projekt være god PR for området. - Endnu en 
god Egebjerghalvø-historie.

Inddragelse af lokale 
børn og kunstnere
For at skabe lokal forankring i 
projektet har to lokale kunstnere, 
forfa  er Nanna Foss og keramiker 
Mar  n Nybo, a  alt med Egebjerg 
Skole at lave workshops med elev-
erne i skolen og børnehaven. 

Sammen med Nanna skal børnene 
digte historier om Fabeldyrene 
– med inspira  on fra lokale sagn, 
som for eksempel Lommestenen. 
Sammen med Mar  n skal børnene 
forme deres egne Fabeldyr i ler og 
tegninger. 

Historierne og fi gurerne fra de to 
workshopdage vil e  erfølgende 
inspirere Nanna og Mar  n i deres 
videre arbejde, så der bliver i alt 
20 store skulpturer med hver deres 
personlige historie  lkny  et. 

Tid og steder
Skulpturerne bliver placeret 
rundt omkring på Egeb-
jerghalvøen, påsat skilte med 
QR-koder og links  l Egebjer-
gOnline, hvor man kan læse 
alle Fabeldyrenes historier og 
følge med i deres  lblivelses-
proces.  

Workshops og produk  on af 
skulpturerne er planlagt  l at 
begynde i e  eråret 2016, med 
e  erfølgende fernisering for 
det færdige projekt i foråret 
2017 - men der mangler nogle 
midler for at kunne realisere 
projektet i fuldt omfang. 
Derfor har Bylauget igangsat 
en crowdfunding for at få 
Fabeldyrene i mål.

Fabeldyrene i EgebjergFabeldyrene i Egebjerg
                -Vær med til at crowdfunde det  store kunstprojekt-Vær med til at crowdfunde det  store kunstprojekt

Se mere på    næste side



Det  går pengene til
Produk  on af 20 Fabeldyrsskulpturer: ...................................50.000 kr.* 
*Disse penge er bevilget af lokaldemokra  duvalget i 2015.
2 workshopdage mm. i Egebjerg Skole og Børnehave 
med Mar  n og Nanna: .............................................................40.000 kr.
Skilte  l de enkelte skulpturer med QR-koder og links 
 l Fabeldyrenes historier på Egebjerg Online:..................... Ca. 5.000 kr.

Recep  on og fernisering for lokalområdet, 
opsætning af skulpturer, hjemmeside mm.: ........................Ca. 5.000 kr. 

I alt mangler der 50.000 kr., som forhåbentlig kan skaff es gennem crowd-
funding. Indsamlingen og arbejdet med Fabeldyrene kan følges i Egebladet 
og på www.egebjergonline.com. 

Indsamlingen slu  er 1. september og projektet bliver realiseret i en 
større eller mindre version a  ængig af fi nansieringen. 

Det  får du 
Alle der stø  er projektet får et postkor  ryk 
eller lignende med en tegning som børnene 

i Egebjerg har lavet af de 2 
fabeldyr der allerede eksisterer. 

Hvis du stø  er med et beløb under 
750 kr. deltager du desuden i lod-

trækningen om et signeret eksemplar 
af Nanna Foss’ SPEKTRUM-bøger. 
Der udloddes 6 bøger i alt (frit valg 
mellem bind 1 og 2). Læs mere om 
serien på www.nannafoss.dk

Sådan gør du
Alle beløb, store som små, modtages med glæde! 

Bankoverførsel:
Indsamlingen foregår gennem Egebjerg og Omegns 
Bylaug, hvor der kan indbetales  l: 
Reg. nr. 0537 og konto nr. 549762

Mobilepay:
Du kan også donere penge  l projektet via mobile 
pay på 299 399 30  (  l tovholder Morten Hylleberg, 
som så overfører pengene  l Bylauget).
Skriv ’Fabeldyr’ når du overfører penge. 

Generelt
Hvis du ønsker at være anonym, skriver du det ved 
overførslen, og ellers skriver du dit fulde navn. 

Alle navngivne dona  oner vil blive nævnt i en 
takkeliste på Egebjergs hjemmeside. 

Vi glæder os  l at slippe Fabeldyrene løs på 
Egebjerghalvøen – og takker for din stø  e!

Venlig hilsen 
Bylauget, Morten Hylleberg, 
Nanna Foss og Mar  n Nybo

Stø  er med 750 kr. eller mere, får 
du en fabeldyrsskulptur i ler (ca. 15 
cm høj), lavet af Mar  n Nybo. 

Lodtrækning og fordeling af præmi-
er fi nder sted når indsamlingen er 
slut. Vinderne vil få direkte besked 
og blive off entligjort på hjemmesi-
den. Præmierne a  enter man selv 
e  er nærmere a  ale. 



Lad os blive Lad os blive 
sammenspistesammenspiste

Mød dine nye medborgere i øjenhøjde. 
SLOW FOOD ODSHERRED inviterer 
fl ygtninge og lokale borgere  l at spise i 
fællesskab, så vi kan møde hinanden over 
maden.

Vi kommer med hver vores ret, som vi 
synes at andre vil have glæde af at smage. 
Vi laver en buff et med alle re  erne, og 
smager hinandens mad. SLOW FOOD 
sørger for, at der er gra  s drikkevarer 
(vand, hyldeblomstdrik, øl, vin, kaff e, te).� 
Der vil blive spillet musik, og forhåbentlig 
en masse snak. 

Arrangementet foregår LØRDAG den 4.juni 
2016 kl. 16.30 i UNGDOMSHUSET, Algade 
43, 4500 NYKØBING SJÆLLAND. 

TILMELDING: Det er vig  gt at skrive en 
BESKED/SMS  l Ann fra SLOW FOOD på 
telefon 29400334 med dit navn, og om 
hvor mange børn og voksne I kommer.� 
Sidste frist for  lmelding er den 28. maj 
2016. 
                                                                 
SLOW FOOD er en interna  onal græsrod-
sorganisa  on grundlagt i Italien i 1989, 
blandt andet for at bevare den lokale mad 
kultur over hele verden og som protest 
mod fast food. 

     Venlig hilsen 
      Rie Boberg og
      Slowfood Odsherred

 4. juni kl. 16.30  4. juni kl. 16.30 
i Ungehuset  i Nykøbing Sj.i Ungehuset  i Nykøbing Sj.



Møde tirsdag den 31. maj kl. 19.-21. Møde tirsdag den 31. maj kl. 19.-21. 

i Egebj erg forsamlingshus.i Egebj erg forsamlingshus.

Egebjerg Egebjerg 
BrændevinslaugBrændevinslaug

Skal du mon være med i Egebjergs
nys   ede Brændevinslaug?

Laugets formål er at skabe et 
fornøjeligt, interessefællesskab, 
hvor vi hygger os med at dele den vi-
den vi har om vores fælles interesse, 
kryddersnaps.

Sammen skal vi tage ud i naturen og 
samle urter  l formålet, evt. medbrin-
ger vi madkurven på sådanne ture.

 Vi vil endvidere a  olde nogle af-
tener i forsamlingshuset, hvor vi kan 
dele erfaringer.

Vi holder sidste møde før sommer-
ferien den 31. maj kl. 19.--21.

Du kan få mere at vide hos:
Eva Bløcher    21 14 27 83. 
Torben Møngaard   23 31 26 55 eller 
Lars Christensen    21 92 18 57
- Eller du kan bare dukke op. Alle er 
velkomne.

Vi glæder os.
Venlig hilsen Eva, Lars og Torben



Torsdag den 23. juni a  oldes der tradi  onen 
tro Skt. Hans på Sandskredet.

Bålet tændes 19.30. Kom som du er - eller med 
en madkurv under armen. Hvis det “fl asker” sig 
sælger vi drikkevarer  l rimelige priser.

Håber vi ses! Venlig hilsen Egebjerg Bylaug

Sankt Hans Sankt Hans 
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Ethvert menneske har en historie. 
Derfor vil vi gå en tur på vores 
kirkegård sammen med Torben Jensen 
fra Frostrup, som har en stor lokal-
historisk viden. 

Vi vil på vor kirkegårdstur besøge 
forskellige gravsteder og her høre 
historien om de mennesker, som 
ligger her og som har levet og boet i 
vores sogn.

E  er vores vandring er der en let 
forfriskning i våbenhuset eller konfi r-
mandstuen. Vi mødes kl. 19.30 ved 
kirkegårdslågen og alle store og små 
er velkomne.

Vi glæder os  l at se jer.
 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Onsdag den 1. juni kl.19.30
Fortællinger på kirkegårdenFortællinger på kirkegården



Folkekirken - trossamfund eller 
religionsparaply?

”Vor tro er ej på hvad som helst, 
man kristendom vil kalde”, skrev 
Grundtvig, men blev selv ophav  l 
den fores  lling, at folkekirken er en 
neutral ramme omkring de religiøse 
strømninger i folket, som på hans  d 
var en homogen størrelse. 

Han forudså ikke religionskri  kken, 
nyreligiøsiteten, new age, transcen-
dental medita  on, mindfulness, 
Scientology, islam og - vig  gst - han 
forudså ikke tabet af  historisk 
bevidsthed og kristen tradi  on. 

Søndagscafe og Søndagscafe og 
grundlovsmødegrundlovsmøde
Søndag den 5. Juni i Egebj erg Kirke

Spørgsmålet er nu, om folkekirken 
er en kristen kirke, eller en skal om-
kring alskens religion? 

Johannes H. Christensen,  dligere 
sognepræst ved Skovshoved kirke og 
skarp deba  ør i aviserne vil tale om 
ovennævnte.

E  ermiddagen begynder kl. 14.00 
med en kort gudstjeneste hvor Joh. 
H. Christensen prædiker og er vejret 
godt holdes foredraget i haven.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke



Vi glæder os  l at holde endnu en 
Business brunch, og på grund af 
Påsken nåede vi ikke at holde en 
brunch i marts måned, så det er 
rig  g lang  d siden. 

Vi håber at se mange af jer  l en 
fredag morgen, hvor vi “netværker”, 
hygger os, spiser en dejlig brunch 
og ly  er  l endnu et spændende 
indlæg. 

Det koster som al  d kr. 100,- at deltage. 
På gensyn i Iværksæ  erhuset.

Tilmelding  l Eva Bløcher på 
tlf.: 21 14 27 83 eller 
mail: info@odsherredivaerksae  erhus.dk

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen
Odsherred IT- og Iværksæ  erhus
Glostrupvej 13-D, Egebjerg, 4500 Nyk.Sj

Business BrunchBusiness Brunch 

Fredag den 10. juni kl. 8.15-10.15. 
i Iværksætt erhuset 

Indlægget denne gang kommer fra Birgi  e Sally, 
der er en populær kommunika  onskonsulent og 
som nu har startet et retrætested op på Kirse-
bærgården på Nakke.



Kom og oplev en smuk og lys sommer-
a  en, en lys  g koncert, et glas vin og 
tårnudsigt. 

Vi glæder os  l at høre professor og trom-
bonist Carsten Svanberg og vores organist 
Birgit Marcussen give en munter koncert i 
kirken.

Er vejret fi nt, vil der også være mulighed 
for at komme i tårnet og nyde en fantas  sk 
udsigt ud over sognet og  orden.

Der vil blive serveret et glas vin og der er 
gra  s adgang  l koncerten.

Vi glæder os  l at se jer

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Onsdag den 29. Juni kl. 19.30 i Egebj erg Kirke

Tårnudsigt og
Kirkemusik med spræl



25 års jubilæum i 25 års jubilæum i 
Egebj erg TennisklubEgebj erg Tennisklub

Lørdag den 4. juni 
på tennisbanerne.
Egebjerg Tennisklub har 25 års 
jubilæum i år og i den anledning 
a  older klubben en lille jubilæum-
sturnering for alle nuværende og 
 dligere medlemmer, som har lyst 
 l at få en hyggelig dag sammen 

omkring klubbens 2 baner.

A  ængig af  lmeldingerne, så 
spilles der en lille (mix-)double-
turnering, hvore  er der vil blive 
tændt op i grillen og serveret mad 
og drikkelse  l spillere og enkelte 
inviterede gæster.

Turneringen spilles fra kl. 10.

Tilmelding er nødvendig af hensyn 
 l såvel turnerings  lre  elæggelse 

som spisning.
TILMELDING  l turnering og/eller 
spisning  l Peter Hagelund på
mail: peterhag@oulook.com
senest d. 27. maj.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen



Tarteleta  enTarteleta  en
- Lørdag den 11. juni kl.18. i forsamlingshuset - Lørdag den 11. juni kl.18. i forsamlingshuset 

Forsamlingshusets venner a  older 
tarteleta  en. Det er en stor succes 
andre steder, så nu vil vi også prøve.

Vi starter med et velkomstglas, og så 
bliver serveret tartele  er  l forret, 
hovedret og dessert.

E  er middagen serveres der kaff e og 
gæt selv  lbehøret. Øl, vand og vin 
kan købes  l yderst favorable priser.

Pris: kun 115,- kr. per person
Tilmelding senest 6.juni  l:
Torben Møngaard på: 21 57 30 64
eller Lars Christensen på: 21 92 18 57

Vi glæder os  l at se jer.

Venlige hilsner 
Inge, Torben og Lars



Egebladetholder sommerferie og er først  lbage  l august.Deadline for augustbladet er den 20. juli.

God SommerGod Sommer



Tovholderlist enTovholderlist en
I Egebjerg og omegn er der mange gode 
folk, der arbejder for at udvikle området, så 
her bliver stadigt dejligere at være.

De forskellige arbejdsgrupper har for over-
skuelighedens skyld en tovholder, så de er 
le  e at kontakte.

Bylaug & Velkoms  eam 
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30     
Hellespunken@gmail.com

 

Cykels  er
Lisbeth Ulrich Hansen  
tlf. 40 81 31 12     
luh@lf.dk

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

Kunst projekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22    
larslevinandersen@gmail.com

Visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.dk

De fl este grupper vil gerne have fl ere med. 
De vil også meget gerne høre om dine 
gode ideér og tanker. På denne og næste 
side følger de forskellige grupper og kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0537 konto nr. 549762



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.dk

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg-Event
Charlo  e Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilo  ej@hotmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54    
peter_bendixen@yahoo.dk

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 77 09
perselv@gmail.com

Egebjerg Forsamlingshus
Karl O  o Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
to  agergaard@gmail.com

Fotografi ske Pletskud
Peter Bork Hansen
tlf. 20 89 77 31
peterbork@live.dk

Egebjerg Tennisklub
Leif Jensen
tlf. 50 91 87 27
gelstrupvej@mail.dk

Tovholderlist enTovholderlist en

AndreAndre
Området har selvsagt også i andre 
sammenhænge end bylauget, folk 
der arbejder for en levende by og 
som det kan være godt at få fat i. 
Her følger nogle udvalgte af dem.


